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Zákon č. 111/1994 Sb. 
v praktických souvislostech 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

22. září 2022 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

1.790,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.166,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

Primárním cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 111/1994 
Sb.“), resp. se stěžejními instituty obsaženými v tomto zákoně. Kurz se proto zaměří na 
problematiku:  

1) Dopravce – vymezení druhů dopravců, určení jejich povinností se zaměřením na 
 povinnosti, jejichž porušení indikuje možnou odpovědnost z protiprávního jednání  
2) Podmínky provozování silniční dopravy – analýza jednotlivých podmínek, 
povinnosti  podnikatele, zvláštní podmínky pro jednotlivé typy dopravy, 
3) Taxislužby – stručné vymezení, kontrolní řízení, kontrolní zjištění a kontrolní 
protokol,  použitelnost závěrů pro „navazující“ řízení, šikanózní praktiky, ochrana 
soukromí  a osobnosti,  
4) Zabránění v jízdě a další zajišťovací prostředky – oprávnění příslušných orgánů, 
 podmínky použitelnosti, smysl a účel, vymezení a použitelnosti dalších zajišťovacích 
 prostředků 
5) Vybírání kauce, vrácení, započtení a propadnutí kauce – podmínky pro 
stanovení výše  kauce, příslušnost správních orgánů, podmínky pro výběr, vrácení, 
započtení a  propadnutí kauce, vymezení rozdílů,  
6) Přestupky – analýza nejčastějších skutkových podstat, objektivní odpovědnost 
 právnických a fyzicky podnikajících osob vs. subjektivní odpovědnost, šikanózní 
 praktiky, přiměřenost pokuty s ohledem na možnou likvidační výši atd.  
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Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní proces a projednávané novely.  

 
 
 

 

 
 

OBSAH KURZU 

  

 
 
 
 

 
1. Úvod do problematiky 

a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  

2. Dopravce 
a. Pojem  
b. Vymezení druhů dopravců 
c. Povinnosti dopravců 
d. Kontrola plnění povinností 
e. Přestupky  

3. Podmínky provozování silniční dopravy 
a. Podmínky obecně 
b. Zvláštní podmínky pro jednotlivé typy dopravy 
c. Povinnosti podnikatele 

4. Taxislužba – stručně 
a. Pojem 
b. Judikaturní vývoj 
c. Oprávnění řidiče 
d. Povinnosti řidiče a přestupky 
e. Kontrolní řízení  
f. Šikanózní praktiky 
g. Ochrana soukromí a osobnosti,  

5. Zabránění v jízdě a další zajišťovací prostředky  
a. Součinnost s PČR a strážníky 
b. Druhy zajišťovacích prostředků  
c. Použitelnost zajišťovacích prostředků a podmínky jejich použitelnosti 
d. Zabránění v jízdě 

6. Kauce 
a. Vybírání kauce 
b. Vrácení, započtení a propadnutí kauce  
c. Podmínky pro stanovení výše kauce 
d. Příslušnost správních orgánů 

 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 

(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz. 
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7. Přestupky 

a. Analýza nejčastějších skutkových podstat 
b. Objektivní odpovědnost právnických a fyzicky podnikajících osob 
c. Liberace 
d. Zavinění 
e. Šikanozní praktiky 
f. Dokazování 
g. Přiměřenost pokuty  

8. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích 
částech) 

9. Diskuse a konzultace 

 

LEKTOR KURZU 

 

   

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků a správního řádu se 
specializací na oblast dopravy. Dlouhodobě působila jako asistentka 
soudce Nejvyššího soudu. Má více než šest let praxe v oblasti vzdělávání 
úředníků, autorka řady odborných příspěvků a publikací. 


